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 لومات واالتصاالت من أجل التنميةقضايا تكنولوجيا المع
 

 المسارات الدولية واإلقليمية
 

 زـموج
 

 ةالميلقمة العلالشامل  المسارتتناول هذه الوثيقة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، في إطار  
األغراض  الخارجي فياستخدام الفضاء مجتمع المعلومات، وقطاع الفضاء والسواتل في إطار عمل لجنة ل

للمنطقة العربية في هذه والهدف األساسي هو تعزيز المشاركة الفعالة  التابعة لألمم المتحدة.السلمية 
 ، وزيادة التآزر على الصعيدين الوطني واإلقليمي.مساراتال
 

إلى دعم اإلسكوا في دورها في مجال تكنولوجيا المعلومات الدول األعضاء وتدعو الوثيقة  
بشأن مواصلة اإلسكوا للمسار المتعلق باالستخدام السلمي  اواالتصاالت ألغراض التنمية، وتلتمس آراءه

، أو تحويل جهودها إلى مجاالت تكنولوجيا في االعتبارلموارد محدودية اخذ ألفضاء الخارجي، مع ل
المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية، التي تشمل االقتصاد الرقمي والمجتمعات الذكية، وحوكمة 

 .اإلنترنت، والحكومة الذكية، والقدرة على المنافسة
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 ةمـمقد

قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والوزارات والهيئات المعنية بتكنولوجيا المعلومات  -1
واالتصاالت، هي الجهات الرئيسية المسؤولة عن العمليات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض 

، أو الحكومية ، إلى جانب الوزارات األخرى المعنية بالتنمية اإلداريةعلى الصعيد الوطني (ICT4D)التنمية 
لكن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية  .، والصناعةووسائل اإلعالم واالتصال الجماهيري

  هو الفضاء والسواتل.تتضمن قطاعاً فرعياً ال يندرج دائماً ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و
، األول هافي قرارات الجمعية العامةتتناولهما منفصلين مسارين وعلى مستوى األمم المتحدة، يمكن التمييز بين 

 .الفضاء والسواتلبوالثاني  ،قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمتعلق ب

تتناول هذه الوثيقة بشكل أساسي قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتسلط الضوء على قطاع  -1
طبيعة اآلليات التي تتبعها األمم المتحدة في هذا المجال  لتوضيحالفضاء والسواتل والعمليات ذات الصلة، وذلك 

كلفت وقد  لتنمية، ومشاركة اإلسكوا فيها.امن أجل وارتباطها بالمفهوم الشامل لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
مجتمع المعلومات بتولي المسار المتعلق بقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ل ةالجمعية العامة القمة العالمي

بتولي األغراض السلمية الخارجي في استخدام الفضاء ومشتقاته، على الصعيدين العالمي واإلقليمي، ولجنة 
على الصعيدين العالمي  ينالمسار ينواإلسكوا موكلة بمتابعة هذ طاع الفضاء والسواتل.قالمسار المتعلق ب

 ين المسارينب، وتعزيز التآزر هماا، وتشجيع المشاركة الفعالة للدول األعضاء فيمواإلقليمي والمساهمة في تحقيقه
 .على الصعيدين الوطني واإلقليمي

 لمجتمعات الذكية نحو االتحول وهذه الوثيقة تكمل وثيقة أخرى لإلسكوا بعنوان "االقتصاد الرقمي  -3
 تها طور المسارات التيعلى في حين يجري التركيز هنا  ،في المنطقة العربية"، تركز على مسائل تقنية

 وأعد الوثيقتين قسم سياسات   .لتوجيه تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية األمم المتحدة
  ندرجوت  لتكنولوجيا من أجل التنمية.اتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كإسهام في الدورة األولى للجنة 

 برنامج استحدثته اإلسكوا هو محور مجتمع المعلومات واالقتصاد الرقمي  في إطار تنفيذالوثيقتان 
 التسمية المختصرة التي أطلقت عليه باإلنكليزية هي ويسمى اختصاراً "إزدهار" و للمنطقة العربية

(Information Society and Digital Economy Hub for the Arab Region-ISDEHAR). 

"إزدهار" هو برنامج متعدد الجوانب أطلقته اإلسكوا لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة  -4
. ومنذ انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات، 1131نمية المستدامة لعام ، وفقاً لخطة الت1111العربية بحلول عام 

تقوم اإلسكوا بدور فعال في ريادة الجهود اإلقليمية التي تهدف إلى بناء مجتمع المعلومات، وتعمل على تشجيع 
ت من أجل واالتصاال االقتصاد الرقمي والمجتمعات الذكية في المنطقة العربية نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات

تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ويهدف "إزدهار" إلى تعزيز قدرات واضعي السياسات والجهات المعنية من قطاع 
األعمال التجارية، والمجتمع المدني، واألوساط األكاديمية لتعزيز االقتصاد الرقمي والمجتمعات الذكية في 

ي التحول نحو مجتمعات ذكية ومستدامة وتعزيز االقتصادات الرقمية المنطقة؛ وتشجيع المبادرات التي تسهم ف
ويقوم البرنامج على األركان األربعة التالية: وضع خطط وأطر استراتيجية إقليمية شاملة؛  .من أجل النمو الشامل

االت، تصووضع أطر الحوكمة واألطر القانونية والتنظيمية المالئمة؛ وتعزيز صناعة تكنولوجيا المعلومات واال
 واإلنتاج، والقدرة التنافسية، والنمو االقتصادي؛ وتنمية المؤسسات وتحويلها وتحقيق الدمج االجتماعي.
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 "إزدهار"لبرنامج العام اإلطار 

 االقتصاد

 القدرة التنافسية

 اإلنتاج من أجل تحقيق النمو االقتصادي

 الدولة

 الحوكمة

نى األساسية، والسياسات، والبيئة الب  
 والحقوق القانونية

 المجتمع

 التحول الرقمي

التنمية المؤسسية من أجل الدمج 
 االجتماعي

 بناء القدرات

 ةلقمة العالميل الشاملمسار القطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:   -أوالا 
 تمع المعلوماتلمج

 لمجتمع المعلومات وتطوره ةنشأة مسار القمة العالمي: دوليالمنظور ال  -ألف

 التنمية االجتماعيةتحقيق مجتمع المعلومات هو المجتمع الذي تستخدم فيه المعلومات بفعالية في  -5
إنتاج المعلومات وتبادلها وتكييفها واستخدامها ألغراض التنمية وتحسين نوعية الحياة  هذا يعنيو واالقتصادية.

ولكن ليس حصراً، على التكنولوجيات مجتمع المعلومات بشكل أساسي،  قوموي وبيئة العمل لجميع المواطنين.
  الذكية.

وهذا ما يجعل االنتقال  رات السريعة في التكنولوجيا والمعرفة.ف مع التغي  وتتفاوت قدرة البلدان على التكي   -6
وعلى هذا األساس، اتخذت الجمعية العامة  بالنسبة إلى البلدان النامية.كبيراً إلى مجتمع المعلومات والمعرفة تحدياً 

مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية عقد بمقترح رحبت فيه الذي ، 56/183مم المتحدة القرار لأل
يز إقامة وتعزهدف تقليص الفجوة الرقمية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية ب لمجتمع المعلومات ةالقمة العالمي

مجتمع المعلومات، وتوفير اآلليات فوائد من خالل زيادة الوعي بشأن لجميع، لمجتمع معلومات منصف وشامل 
لمجتمع المعلومات على  ةالقمة العالمي توقد عقد .الالزمة لمساعدة البلدان النامية على التقدم في هذا المسار

  .1115والثانية في تونس في عام  1113األولى في جنيف في عام  مرحلتين:

 لمجتمع المعلومات ةلقمة العالميالمرحلة األولى من ا  -1

إعالن مبادئ   .(1)اعتمد المشاركون في المرحلة األولى من المؤتمر إعالن مبادئ جنيف، وخطة العمل -2
النفاذ  يتيح لكل فرد إمكانيةو ،يتجه نحو التنميةجتمع معلومات جامع هدفه اإلنسان، االلتزام ببناء مؤكد يجنيف 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  توزيع بغياب المساواة فياإلعالن إلى المعلومات على قدم المساواة. ويقر 
وتسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحقيق أهداف التنمية المتفق ويلتزم بالقضاء على الفجوة الرقمية 

 عالن األلفية.إ هداف التي نص عليهاعليها دولياً، بما في ذلك األ

                                                
 يقةالمعلومات، الوثإعالن المبادئ وخطة عمل جنيف متوفران باللغة العربية في تقرير مرحلة جنيف للقمة العالمية لمجتمع  (1)

.   A.pdf-0009!R1!PDF-DOC-WSIS-s/md/03/wsis/doc/S03-https://www.itu.int/dms_pub/itu.  A-03/GENEVA/9(Rev.1)-WSIS 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0009!R1!PDF-A.pdf
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امع ووضع : "تتمثل غايات خطة العمل في بناء مجتمع معلومات جةالتاليهداف األتحدد وخطة العمل  -8
معارف ات والباستعمال المعلومهوض والنإمكانات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في خدمة التنمية 

ي والتصدة، ياً، بما فيها األهداف الواردة في إعالن األلفيا دولتفق عليهل تحقيق األهداف اإلنمائية الممن أج
 ة واإلقليمية والدولية". للتحديات الجديدة لمجتمع المعلومات على األصعدة الوطني

، وهي تتناول المسائل التالية: 11إلى جيم  1من جيم  هاخط عمل تم ترقيم 11تضمنت خطة عمل جنيف  -9
دور الحكومات وجميع الجهات المعنية في النهوض بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية؛  -1جيم 
النفاذ إلى المعلومات  -3البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت: أساس مكين لمجتمع المعلومات؛ جيم  -1جيم 

خدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ جيم بناء الثقة واألمن في است -5بناء القدرات؛ جيم  -4والمعرفة؛ جيم 
 -8تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: فوائد في جميع جوانب الحياة؛ جيم  -2البيئة التمكينية؛ جيم  -6

األبعاد  -11وسائط اإلعالم؛ جيم  -9التنوع الثقافي والهوية الثقافية والتنوع اللغوي والمحتوى المحلي؛ جيم 
 التعاون الدولي واإلقليمي. -11لمجتمع المعلومات؛ جيم األخالقية 

لمجتمع المعلومات، شكلت  ةالدول األعضاء على خطوط عمل القمة العالمي موافقةوعلى الرغم من  -11
حوكمة اإلنترنت مسألة خالفية بارزة. وتمحورت نقاط االختالف حول طريقة الحوكمة والجهات المعنية بذلك. 

 حتى بعد مرحلتي المؤتمر. جدل  موضعالمسألة  وظلت هذه

 لمجتمع المعلومات ةالمرحلة الثانية من القمة العالمي  -1

لمجتمع المعلومات التقدم المحرز منذ المرحلة األولى  ةاستعرضت المرحلة الثانية من القمة العالمي -11
ويتجه نحو التنمية. وخلصت إلى  ،هدفه اإلنسان ،وأعادت تأكيد التزام المشاركين ببناء مجتمع معلومات جامع

. وقد ركز التزام تونس على المجاالت (2)التزام تونس وبرنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلوماتاعتماد 
اإلنترنت، واآلليات المالية، باإلضافة إلى ضمان نفاذ  حوكمةالمواضيعية الرئيسية والمسائل ذات الصلة، وهي 

والديمقراطية، والتنمية المستدامة، وحرية التعبير، وحرية تدفق المعلومات. الجميع إلى المعلومات والمعارف، 
وساهم في إذكاء الوعي بما تجلبه تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من فوائد لإلنسانية وبما يمكنها إحداثه من 

 .والتفاعل بين البشر وفي حياتهم تحول في األنشطة البشرية

جتمع المعلومات على ضرورة تنظيم عملية التنفيذ على المستوى الدولي وشدد برنامج عمل تونس بشأن م -11
خطة عمل جنيف، وأن يكون ذلك بإشراف أو تسهيل وكاالت األمم المتحدة،  التي نصت عليهاخطوط العمل وفقاً ل
 مقتضى. وأعطيت اللجان اإلقليمية والية واضحة، نص عليها صراحة برنامج عمل تونس.الحسب 

عالمي لحوكمة اإلنترنت الذي المنتدى الاإلنترنت عبر إنشاء  ج عمل تونس مسألة حوكمةتناول برنامو -13
المنتدى  وقد أطلق تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية الدولية. مسار ل، وكافة الجهات المعنيةيقوم على مشاركة 

 المتعلق بتعزيز التعاون.  المسار، بينما تعثر تحقيق 1116العالمي لحوكمة اإلنترنت في عام 

  

                                                
 ثيقة الو المعلومات، لمجتمع العالمية للقمة تونس مرحلة تقرير في العربية باللغة متوفرانعمل الالتزام تونس وبرنامج  (2)

.                                                                 ar.pdf-https://www.itu.int/net/wsis/docs2/tunis/off/9rev1.  A-05/TUNIS/DOC/9(Rev.1)-WSIS 

https://www.itu.int/net/wsis/docs2/tunis/off/9rev1-ar.pdf


E/ESCWA/TDD/2017/IG.1/4(Part I) 

 
-6- 

 

 

 العالمي منتدى اللمجتمع المعلومات و ةتجديد والية القمة العالمي  -3
 اإلنترنت لحوكمة

إلى  1115ي من عام أأعوام،  11لمجتمع المعلومات لمدة  ة، تم تجديد والية القمة العالمي1115في عام  -14
نفيذ االستعراض العام لت أنالمستوى للجمعية العامة بشع بموجب الوثيقة الختامية لالجتماع الرفيو. 1115عام 

، ليكون أحد المدخالت في عملية 1115، مددت والية القمة إلى عام (3)نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات
تزايد  لهذه الوثيقةالرسالة األساسية الجامعة كانت . و1131االستعراض الشامل لخطة التنمية المستدامة لعام 

. 1131متعلقة بالتنمية الرقمية، وبخطة التنمية المستدامة لعام  اً عديدةأفكار تضمنتو ،ماد التنمية على الرقميةاعت
األحد عشر التي نصت عليها خطة عمل الط وومددت والية اللجان اإلقليمية بالطريقة نفسها. وباإلضافة إلى خط

ن والثقة واألمن وإدارة اإلنترنت. وجددت أيضاً ، جرى التركيز على مواضيع جديدة كحقوق اإلنساعمل جنيف
 .1115حتى عام  اإلنترنتلحوكمة  والية المنتدى العالمي

 لمجتمع المعلومات ةالمنظور اإلقليمي: دور اإلسكوا في متابعة القمة العالمي  -باء

. معلوماتلمجتمع ال ةالعالميالقمة  تؤدي اللجان اإلقليمية دوراً هاماً في األنشطة اإلقليمية المتعلقة بمتابعة -15
، قامت اللجان اإلقليمية بتنسيق جهودها في منتدى القمة العالمية 1115و 1113مؤتمر لعامي الي مسار   خاللو

ذ . وفي إطار استعراض تنفيذات الصلة ورفعت تقاريرها بشأن األنشطة والخطط اإلقليميةلمجتمع المعلومات 
المعلومات بعد مرور عشرة أعوام، ازداد دور اللجان اإلقليمية أهميًة، ال سيما في نتائج القمة العالمية لمجتمع 
 لمجتمع المعلومات مع أهداف التنمية المستدامة. ةمجال مواءمة القمة العالمي

 لقمة العالمية لمجتمع المعلومات:منتدى ا  -1
 األنشطة التحضيرية والمتابعة

لمجتمع المعلومات منذ إنشائه.  ةدور قيادي في القمة العالميطلعت اإلسكوا بالمنطقة العربية، اضفي  -16
لبلدان مشاركة اإلتاحة وقبل مرحلتي جنيف وتونس وبعدهما، عقدت اإلسكوا مؤتمرات تحضيرية وأنشطة متابعة 

خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات. كما أنشأت اإلسكوا شبكة  عن 1114مما أسفر في عام العربية، 
ضعي سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هدفها تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي وتحديد اآلليات لوا

المالئمة لتنفيذ المشاريع اإلقليمية، ووضع النماذج المطلوبة لصياغة استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات 
 المستفادة.والدروس الجيدة واالتصاالت وخطط العمل ذات الصلة، وتبادل الممارسات 

بمشاريع إضافية  1112في عام  اتم إثراؤهومشروعاً،  38برامج و 11وشملت خطة العمل اإلقليمية  -12
في إطار األنشطة اإلقليمية  1119في عام اقترحتها جامعة الدول العربية وجهات إقليمية أخرى. ثم جرى تحديثها 

إعالن دمشق بشأن تطوير مجتمع المعلومات.  عنأسفرت لمتابعة نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، التي 
من  اً وقد اعتمدت جامعة الدول العربية في إطار االستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عدد

 المشاريع المقترحة ضمن خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات. 

                                                
. 1115/ديسمبر األول كانون 16 المؤرخ 21/115 قرارها في الختامية الوثيقة العامة الجمعية اعتمدت (3)

http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN96070.pdf. 

http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN96070.pdfاعتمدت
http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN96070.pdfاعتمدت
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ول األعضاء على وضع استراتيجيات وطنية لتكنولوجيا ووضعت اإلسكوا على رأس أولوياتها تشجيع الد -18
دراسة بعنوان "نحو  1115مجتمع المعلومات واعتمادها وتنفيذها. فنشرت في عام و المعلومات واالتصاالت

إطاراً ودليالً  تضمنت (4)العربية: االستراتيجيات وطرائق التطبيق"مجتمع متكامل قائم على المعرفة في الدول 
استراتيجيات وطنية تهدف إلى بناء مجتمع المعرفة والنهوض باالقتصادات وتنفيذ شاد بهما لتصميم يمكن االستر

، أصدرت اإلسكوا دليالً بعنوان "دليل توجيهي لصياغة 1112القائمة على المعرفة في البلدان العربية. وفي عام 
اعدة واضعي السياسات على صياغة لمس (5)وتنفيذ سياسات واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت"

ن الدراسات العديد مأعدت السياسات واالستراتيجيات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتحديثها. كما 
ة الممتدة في الفتر ةط عمل القمة العالميواألنشطة المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخطنظمت و

 .1115و 1116بين عامي 

ومن ضمن أنشطة المتابعة لنتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، أنشأت اإلسكوا بوابة مجتمع  -19
دة بيانات، حتوي على قاعي مفتوح المصدر باللغتين اإلنكليزية والعربيةتفاعلي  هي تطبيقو (6)المعلومات )إسبر(

لمعلومات في منطقة اإلسكوا. وتوفر البوابة وفر لألطراف المعنية معلومات أساسية عن الحالة الراهنة لمجتمع ايو
لمجتمع  ةالمعلومات المطلوبة عن التقدم المحرز واإلنجازات المحققة في كل خط من خطوط عمل القمة العالمي

 المعلومات، وتهدف إلى تيسير التعاون والتكامل اإلقليمي.

من  ة أعداد، سبع1113منذ عام لحكومات والجهات المعنية بمجتمع المعلومات، أعدت اإلسكوا، ادعم لو -11
شكل أساسي ب ا التقريرستند هذويكل سنتين بعنوان "المالمح اإلقليمية لمجتمع المعلومات".  الذي تصدره التقرير
حدد ، ويمجتمع المعلوماتطوط عمل قمة وفر معلومات تغطي جميع خومات تقدمها الدول األعضاء، ليإلى معل

اإلنمائية  تحقيق األهداف في ساهممجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي ت المبادرات اإلقليمية والوطنية في
ات منذ المعلوم البلدان العربية في بناء مجتمع ، تناول التقرير التقدم الذي أحرزته1115عام  إصدارلأللفية. وفي 

في  عدد من خطوط العمل المحددة حالة تنفيذل تحليالً  قدم، و1113لمجتمع المعلومات في عام  ةعقد القمة العالمي
التقرير إلى تطورات كبيرة حققتها المنطقة العربية في  وأشارالتطورات األخيرة.  لمحة عن، والمنطقة العربية

إلى أكثر  1115في المائة في عام  15بعض المجاالت، مثل ارتفاع معدالت انتشار الهواتف النقالة من أقل من 
  1115في المائة في عام  11، وارتفاع معدالت انتشار اإلنترنت من حوالي 1115في المائة في عام  118من 
ا معدل انتشار 1115في المائة في عام  32إلى  في المائة،  3.2فلم يتخط  في المنطقة العربيةعريضة الحزمة ال. أم 

التي تواجهها المنطقة  ويستعرض التقرير أيضاً التحديات في المائة.  11.8وهو أقل من المتوسط العالمي البالغ 
ا، والثقة به والنقص في توفير الخدمات اإللكترونية واستخدامهبراني يالسالعربية في مجاالت عدة مثل أمن الفضاء 

ما أوصت من أجل تحقيق  1115أولويات المنطقة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لما بعد عام  حددوي
وأهداف  ،لمجتمع المعلومات بعد مضي عشر سنوات ةالقمة العالمينفيذ نتائج ت به الوثيقة الختامية الستعراض

 التنمية المستدامة.

  

                                                
(4) https://www.unescwa.org/ar/node/15152. 

(5) https://www.unescwa.org/ar/node/15126. 

(6) http://isper.escwa.un.org. 



E/ESCWA/TDD/2017/IG.1/4(Part I) 

 
-8- 

 

 

 اإلنترنت في المنطقة العربية: منتدى وخارطة طريقحوكمة   -1

 اإلسكوا، بالشراكة مع جامعة الدول العربية، مبادرة بعنوان "الحوار العربي حول حوكمةأطلقت  -11
دراسة بعنوان "حوكمة اإلنترنت: التحديات والفرص للبلدان األعضاء  1119اإلنترنت". كما أصدرت في عام 

العربية لحوكمة اإلنترنت: اإلطار العام والمبادئ اإلقليمية باإلضافة إلى "خارطة الطريق  (7)في اإلسكوا"
، وأكدت أهمية 1111تشرين األول/أكتوبر  . واعتمدت الجهات المعنية الرئيسية خارطة الطريق في(8)واألهداف"

إنشاء المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت وفقاً لنداء الفرقاء العرب: نحو تفعيل التعاون العربي الشامل لحوكمة 
 . (9)اإلنترنت إقليمياً ودولياً 

 الخطوات المقبلة  -جيم

، اللجان 1115تمع المعلومات في عام لمجالستعراض تنفيذ نتائج القمة العالمية دعت الوثيقة الختامية  -11
، بما في ذلك إجراء استعراض إقليمي دوري ةاإلقليمية إلى مواصلة عملها في تنفيذ خطوط عمل القمة العالمي

 لتقييم التقدم المحرز وتكييف خطط العمل أو إعادة تكييفها. 

قة لمجتمع المعلومات في المنط ةلميوقد أطلق العديد من المبادرات المتعلقة بتنفيذ خطوط عمل القمة العا -13
العربية، بالشراكة مع المنظمات الدولية واإلقليمية. ويجري تنسيق الجهود التعاونية بشكل أساسي مع حكومات 

األعضاء في اإلسكوا، والمنظمات غير الحكومية، وعدد من الجهات المعنية من القطاع الخاص، واللجان الدول 
 اإلقليمية األخرى، ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة وبرامجها، وجامعة الدول العربية. 

لمجتمع  ةمة العالميالقبلكن الروابط القائمة بين األوساط المعنية بأهداف التنمية المستدامة وتلك المعنية  -14
ط لمجتمع المعلومات، فإن الرواب ةالقمة العالميب عنيةالمعلومات ال تزال ضعيفة. وحتى على صعيد األوساط الم

بين قطاعات التكنولوجيا وقطاع التنمية اإلدارية بحاجة إلى تحسين كبير. لذا، يتطلب التنفيذ الفعال ألهداف التنمية 
لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة معاً.  ةبمسار القمة العالميالتام عات القطاهذه التزام  المستدامة،

من تحقيق التنمية المستدامة واألهداف  الدول األعضاءلتتمكن  اً أساسي اً ويعتبر بناء مجتمع المعلومات شرط
 .المتفق عليها دولياً اإلنمائية 

لتخصصات في مجال ل اً وتعدد المسارات شموالً  أكثرلمجتمع المعلومات  ةيبقى مسار القمة العالميو -15
التكنولوجيا ألغراض التنمية. وستواصل اإلسكوا جهودها الرامية إلى تقليص الفجوة الرقمية وبناء مجتمع 

"إزدهار"  برنامجمن خالل تنفيذ برامج  ستحقق ذلكمعلومات شامل للجميع محوره اإلنسان وهدفه تحقيق التنمية. و
ت، االمتعلق بتوفير بيئة تمكينية، وبناء القدر (لومات واالقتصاد الرقمي للمنطقة العربيةمحور مجتمع المع)

بناء حكومات ومجتمعات ذكية، فضالً عن تطوير قطاع لووضع سياسات ومبادئ توجيهية  ،اإلنترنتوحوكمة 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

                                                
(7) fa_0.pd-7-09-https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/ictd. 

(8) https://www.unescwa.org/ar/node/14923. 

(9) http://css.escwa.org.lb/ictd/1301/16.pdf. 

http://css.escwa.org.lb/ictd/1301/16.pdf
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 العالمية والقمةقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   -ثانياا 
 حوكمة اإلنترنتلمجتمع المعلومات و

 اإلنترنت وإطالق عملية تعزيز التعاون إدارة: إنشاء منتدى الدوليالمنظور   -ألف

لمجتمع المعلومات الذي عقد في عام  ةاإلنترنت موضوعاً مثيراً للجدل في القمة العالمي شكلت حوكمة -16
، بوصفها مؤسسة خاصة (ICANN) في جنيف. فقد كان دور هيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة 1113

متعاقدة مع حكومة الواليات المتحدة، موضع خالف بين الدول، وال سيما البرازيل وجنوب أفريقيا والصين 
إلى  ترنت، عمد األمين العاماإلني غياب اتفاق جامع، حتى على تعريف مفهوم حوكمة وبعض البلدان العربية. وف

رحلة الثانية بهذا الشأن قبل الم هتشكيل الفريق العامل المعني بإدارة اإلنترنت لتوضيح هذه المسائل وتقديم تقرير
 لمجتمع المعلومات.  ةمن القمة العالمي

 لدني كالحكومات والقطاع الخاص والمجتمع الم قيام"ف الفريق العامل حوكمة اإلنترنت بأنها وقد عر   -12
لمبادئ واألعراف والقواعد وإجراءات اتخاذ القرار والبرامج المشتركة التي تشكل بتطوير وتطبيق ا ،دورهوفقاً ل

حدد الفريق العامل المعني بإدارة اإلنترنت قضايا السياسة العامة ذات الصلة و. "تطور اإلنترنت واستخدامها
: إدارة قضايا السياسة العامة)ب(. وشملت  13في الفقرة بإدارة اإلنترنت، وفق ما دعت إليه خطة عمل جنيف 

 سائلرالو؛ برانيةيساستقرار اإلنترنت وأمنها والجرائم الوتكاليف الربط؛ وملفات ونظام المنطقة الجذرية؛ 
تخصيص أسماء وبناء القدرات؛ والمشاركة المجدية في وضع سياسة عالمية؛ و؛ (spam) ةالتطفلي ةلكترونياإل

خصية حماية البيانات الشوحرية التعبير؛ وحقوق الملكية الفكرية؛ وعنونة بروتوكوالت اإلنترنت؛ والنطاقات؛ 
 .(10)حقوق المستهلك؛ والتعددية اللغويةووالمحافظة على الخصوصية؛ 

قاش تخلله وبعد ن ،1115لمجتمع المعلومات في تونس في عام  ةالمرحلة الثانية من القمة العالمي فيو -18
الكثير من الجدل، توصل المشاركون إلى حل توافقي يسمح بتوسيع نطاق النقاش الدولي بشأن مبادئ السياسة 

اإلنترنت وإطالق عملية تعزيز التعاون. وقد حددت والية منتدى إدارة إدارة العامة، من خالل إنشاء منتدى 
 من برنامج عمل تونس. 21اإلنترنت في الفقرة 

تمتع بأي قدرة على صنع وعدم الومن أهم سمات المنتدى إشراك مختلف الجهات المعنية في المداوالت  -19
ويتناول المنتدى القضايا العالمية المتعلقة بحوكمة اإلنترنت، من دون إصدار وثيقة ختامية متفاوض  القرارات. 

ا يؤثر عليها. وهذا األمر غاية في األهمية ألنه يجمع بين كل الجهات المعن ية للتحاور بشأن السياسة العامة، مم 
رسائل'' كونها "الوقد استبدلت كلمة "التوصيات" بكلمة تلقائياً على عمليات صنع القرار على جميع المستويات. 

تبار في االعأخذها لمنظمات ل يمكنغير ملزمة. ومن المتوقع أن يفضي الحوار الرفيع المستوى إلى رسائل هامة 
 قرارات بشأن مسائل ومشاريع ومعاهدات معينة.عند اتخاذ ال

ت الجمعية العامة عدة فرق عاملة أما عملية تعزيز التعاون فلم تطلق ألسباب سياسية. مع ذلك، أنشأ -31
ركزت على دور الجهات المعنية وطبيعة التعاون بينها في إطار  بشأن هذه العمليةإلجراء المزيد من المناقشات 

الحكومات تجاه الجهات المعنية األخرى. ورأى بعض المشاركين ضرورة أن تشمل عملية التنفيذ، وال سيما دور 
على داً تحديتركيز التعزيز التعاون جميع الجهات المعنية كل حسب دورها. في حين اعتبر آخرون أنه ال بد من 

                                                
 .ar.pdf-http://www.itu.int/net/wsis/docs2/pc3/off5 .9إلى  5 الصفحات ،اإلنترنت بإدارة المعني العامل الفريق تقرير (10)
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ة ولياً. لذلك، تعمل جامعالحكومات، على النحو المحدد في برنامج عمل تونس، وأن تتخذ العملية طابعاً حكومياً د
 على الموضوعين.معاً الدول العربية واإلسكوا 

 المنظور اإلقليمي: إنشاء المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت  -باء

كما سبقت اإلشارة، أطلقت اإلسكوا بالشراكة مع جامعة الدول العربية مبادرة الحوار العربي حول حوكمة  -31
 وقد بلورت  العربية لحوكمة اإلنترنت: اإلطار العام والمبادئ واألهداف.اإلقليمية اإلنترنت وخارطة الطريق 

خارطة الطريق هدف الحوار العربي عبر توفير إطار استراتيجي واضح لمعالجة المسائل المتعلقة بحوكمة 
ن وم، 1111اإلنترنت الذي عقد في عام  إدارةمنتدى خارطة الطريق خالل اإلنترنت من منظور إقليمي. وقدمت 

يدعو إلى إطالق المنتدى الذي  (11)نداء الفرقاء العرب واوأطلق راء اإلنترنت من المنطقة العربيةناقشها خبثم 
ة تعاون بين جميع الجهات المعنيالحوار في مجال السياسات العامة وللالعربي لحوكمة اإلنترنت ليشكل منصة 

في المنطقة العربية. وطلبوا إلى اإلسكوا وجامعة الدول العربية تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق هذا الغرض. 
لالتصاالت والمعلومات، ، هذه النتائج على مجلس الوزراء العرب 1111عرضت جامعة الدول العربية في عام و

المنطقة العربية لتأكيد أهمية إنشاء هذا  ىالعربية إلى عقد مشاورات على مستواإلسكوا وجامعة الدول دعا الذي 
 المنتدى والتحضير إلنشائه.

 نترنتإلأهداف المنتدى العربي لحوكمة ا

 رنتاإلنتإدارة مناقشة قضايا السياسات العامة المتعلقة بحوكمة اإلنترنت، ال سيما تلك المطروحة في منتدى  -1
 النفاذ إلى شبكة اإلنترنت وضمان أمنها واستقرارها وتطويرها؛، بغية تعزيز العالمي

تسهيل تبادل المعلومات والممارسات المثلى، واكتساب الدروس والمعرفة، خاصًة من أصحاب الخبرة السياساتية  -1
 والتقنية واألكاديمية، ونشر نتائج المناقشات وما تخلص إليه من توصيات ومقترحات؛

ر وصوالً إلى توحيد اآلراء العربية حول أولويات حوكمة اإلنترنت وآليات االستجابة التقريب بين وجهات النظ -3
 لالحتياجات الخاصة بالبلدان العربية؛

 مناقشة قضايا التكنولوجيات الناشئة، والتوصل إلى توصيات خاصة بها؛ -4

هات تعزيز مشاركة كافة الجوالمساهمة في بناء القدرات وتطويرها في مجال حوكمة اإلنترنت في البلدان العربية،  -5
 المعنية في عمل المنتدى لالستفادة بشكل كامل من المعارف والخبرات؛

نقل المنظور العربي إلى األوساط العالمية، ودعم دور المنطقة العربية في وضع السياسات العامة لحوكمة  -6
 المؤسسات أو المنظمات القائمة؛ أو أن يحل محل اآلليات أو ةاإلنترنت، من دون أن تكون للمنتدى وظيفة إشرافي

 التواصل مع المنتديات اإلقليمية والدولية لحوكمة اإلنترنت، بهدف تسهيل تبادل الخبرات ونقل المعارف. -2

___________________ 

متوفر باإلنكليزية على: . (1111)تقرير اإلسكوا عن المؤتمر والمشاورات العامة بشأن إنشاء المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت  :المصدر
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/report_reportreport_e.pdf. 

عقدت اإلسكوا وجامعة الدول العربية مؤتمراً ومشاورات عامة بهدف إنشاء المنتدى ، 1111في عام  -31
وحشد الشركاء الراغبين في استضافته وتشكيل األمانة الفنية له للسنوات األربع  (12)العربي لحوكمة اإلنترنت

                                                
 .http://css.escwa.org.lb/ictd/1301/16.pdfودولياً.  إقليمياً  اإلنترنت لحوكمة الشامل العربي التعاون تفعيل نحو: العرب الفرقاء نداء (11)

متوفر باإلنكليزية على: . (1111)تقرير اإلسكوا عن المؤتمر والمشاورات العامة بشأن إنشاء المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت  (12)
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/report_reportreport_e.pdf. 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/report_reportreport_e.pdf
http://css.escwa.org.lb/ictd/1301/16.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/report_reportreport_e.pdf
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. وقدمت جامعة الدول العربية الوثيقة الختامية بشأن المشاورات إلى المكتب التنفيذي لمجلس (1115-1111)األولى 
(، فأقر 1111شباط/فبراير  1الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات خالل دورته الحادية والثالثين )بيروت، 

ى ومواصلة الجهود في مجال ( بشأن تطوير عملية المنتد12-)د 316إنشاء المنتدى. واعتمدت اإلسكوا القرار 
 .ول العربيةالد تطوير أسماء النطاقات العربية، وحثت فيه على استكمال عملية تأسيس المنتدى والشراكة مع جامعة

 بما يتسق مع الوالية المسندة للمنتدى العالمي.  1111وأنشئ المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت في عام  -33
لمعنية، من حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدني وتقنيين وأكاديميين إشراك كافة الجهات ا إلىوهو يهدف 

ومنظمات إقليمية، في حوار مفتوح بشأن قضايا السياسات العامة المتصلة باإلنترنت. ومن هذه القضايا النفاذ، 
 واألمن والخصوصية، واالنفتاح.

 المجاالت الرئيسية للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت ودور اإلسكوا  -1

لعملية المنتدى العربي لحوكمة  الراعيتينتضطلع جامعة الدول العربية واإلسكوا بدور المنظمتين  -34
، أنشئ 1113وفي عام  اإلنترنت، في حين يتولى الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت في مصر مهام أمانة المنتدى.

ف عضويته وجامعة الدول العربية، وتتأل المكتب التنفيذي للتنسيق المشترك لعملية المنتدى، الذي تترأسه اإلسكوا
من أمانة المنتدى. ويتولى المكتب التنفيذي مسؤولية اتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بتحديد المسار الكلي 

لمنتدى، بما في ذلك تحديد أدوار جميع الشركاء؛ وتشكيل اللجنة االستشارية المتعددة األطراف للمنتدى؛ واختيار ل
 .ة الجتماعاته السنويةجهة المضيفال

 مسار المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت  -1الشكل 
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ويضطلع هذا المكتب أيضاً بمهام التنسيق بين الشركاء الرئيسيين والجهة المضيفة واللجنة االستشارية،  -35
حوكمة ب للجهات المعنيةمشاركة واسعة ضمان في إطار التحضير لعقد االجتماع السنوي للمنتدى، باإلضافة إلى 

اإلنترنت في المنتدى، والتواصل الرسمي مع واضعي السياسات، وذلك من أجل ضمان استمرارية عملية المنتدى 
ختيار باالراعيتان المنتدى تحديد الجهة المضيفة لالجتماع السنوي. وتقوم المنظمتان  مسارشمل يونجاحها. و

 تب التنفيذي وبالتنسيق مع أمانة المنتدى.الجهة المضيفة على أساس سنوي، وذلك خالل اجتماعات المك

وتشكل اللجنة االستشارية المتعددة األطراف أحد مكونات عملية المنتدى، وتضم ممثلين عن كافة الجهات  -36
المعنية في المنطقة العربية. وهي ُتعنى بعدد من المهام، أبرزها تحديد المواضيع الفنية الجتماعات المنتدى 

خبيراً من الجهات  34، وشملت حينها 1114وأعيد تشكيلها في عام  1111اللجنة في عام السنوية. وأُنشئت هذه 
وُترك باب االنتساب إليها مفتوحاً من أجل تشجيع ممثلي  1115نجز تشكيلها في نيسان/أبريل أالمعنية. وقد 

 المنتدى.  مسارالحكومات على المشاركة بشكل أكبر في تطوير 

 نترنتإلالمنتدى العربي لحوكمة ا طةنشأ  -1

يتم اإلعداد النعقاد االجتماع السنوي للمنتدى على مراحل عدة تتضمن تحديد اللجنة االستشارية المتعددة  -32
األطراف لشعار ومحاور ومواضيع وبرنامج االجتماع السنوي؛ واختيار الجهة المضيفة بعد اعتماد وثيقة الشروط 

والمسؤوليات ومتطلبات االستضافة؛ واإلعداد اللوجيستي والتنظيمي لالجتماع من المرجعية التي توضح األدوار 
 قبل الجهة المضيفة. 

 ، عقد المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت االجتماعات السنوية األربعة التالية:1111ومنذ تأسيسه في عام  -38

  ،الجمعية الكويتية لتقنية (: استضافته 1111تشرين األول/أكتوبر  11-9االجتماع األول )الكويت
 مشارك؛ 311وحضره أكثر من  ،المعلومات، وُعقد تحت شعار "إنترنت أفضل لعالم عربي أفضل"

  ،(: استضافته وزارة البريد وتكنولوجيات 1113تشرين األول/أكتوبر  3-1االجتماع الثاني )الجزائر
 مشارك؛ 811ره نحو وحض ،اإلعالم واالتصال، وُعقد تحت شعار "شركاء من أجل التنمية"

  ،(: استضافته اإلسكوا، وُعقد تحت 1114تشرين الثاني/نوفمبر  12-16االجتماع الثالث )بيروت
 ؛نترنت"إلشعار "رؤية عربية لصياغة مستقبل ا

  ،ه هيئة أوجيروت(: استضاف1115كانون األول/ديسمبر  18-12االجتماع الرابع )بيروت 
 لالتصاالت، وعقد تحت شعار "اقتصاد اإلنترنت من أجل التنمية المستدامة".

السياسات في المنطقة العربية على صانعي هذه االجتماعات عدة رسائل استراتيجية تساعد  صدرت عنو -39
المؤكد ن متقييم أثر المنتدى وفعاليته،  بصعالمن وإذا كان اتخاذ القرارات المالئمة في مجال حوكمة اإلنترنت. 

رابع في ختام المنتدى العربي الاإلسكوا وجامعة الدول العربية يجابية. وأطلقت إ اً لحوار بشأن السياسات آثارأن ل
)يشار إليه الحقاً بالمنتدى  1111 نترنتإلمبادرة المنتدى العربي لحوكمة ا( 1115)بيروت، لحوكمة اإلنترنت 

 (1115-1111)في مرحلته األولى التقدم الذي أحرزه المنتدى وهي مبادرة إقليمية تهدف إلى استعراض  ،(1111
لقمة ل)نهاية الوالية الحالية  1115أو  1111التي من المرجح أن تمتد حتى عام  وتطوير أدائه في المرحلة المقبلة

 . لمجتمع المعلومات بعد مضي عشر سنوات( ةالعالمي
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 المنتدى العربيمبادرة اإلسكوا وجامعة الدول العربية لتطوير   -3
 1111: المنتدى نترنتإللحوكمة ا

بما فيها  ،العديد من العناصر واألنشطة المترابطة 1116التي بدأت في عام  1111المنتدى تشمل مبادرة  -41
معة الدول للمنتدى أي اإلسكوا وجان يالراعيتهدف دعم المنظمتين بتشكيل الفريق العامل المعني بالتعاون التقني 

على أن يستكمل الوثيقة الختامية  1116وقد عقد الفريق العامل ثالثة اجتماعات في عام العربية، في تنفيذ المبادرة. 
 .1112للمبادرة في مطلع عام 

 بما يلي: 1111ويمكن تلخيص األهداف الرئيسية لمبادرة المنتدى  -41

ما يتعلق بأهداف خارطة  سيما في ال ،(1115-1111)األولى مرحلته منتدى في الالنظر في إنجازات  )أ( 
 ؛ (1111)طريق اإلسكوا بشأن إدارة اإلنترنت 

 تقييم وقع سياسات المنتدى بشأن إدارة اإلنترنت على المنطقة العربية؛  )ب( 

 األولى؛ مرحلته مناقشة التحديات التي واجهها المنتدى في  )ج( 

ة اإلنترنت والوالية الثانيحوكمة رطة الطريق اإلقليمية العربية بشأن اقتراحات حول ختقديم اال )د( 
 للمنتدى، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 الخطوات المقبلة  -جيم

قترح الفريق على أساسها التحسينات الموجبة سيدراسة استقصائية  1111إطار مبادرة المنتدى أجريت في  -41
ة باالستناد الثاني للمرحلةالمنتدى الثانية. ومن المتوقع أن تعد اإلسكوا وجامعة الدول العربية ميثاقاً جديداً  مرحلةل

رطة الطريق اإلقليمية العربية ا. ويهدف هذا الميثاق إلى تطوير المنتدى وتحديث خ1111إلى نتائج مبادرة المنتدى 
 اإلنترنت.حوكمة بشأن 

برنامج  ةطنشأعبر في تحفيز التغيير واالبتكار في عملية رسم السياسات، وستواصل اإلسكوا جهودها  -43
، التي تشمل دراسات تحليلية، واجتماعات، وخدمات استشارية، وحلقات تدريب. والبلدان العربية (13)"إزدهار"

 .هبل االستفادة منوالتنسيق مع اإلسكوا لتحديد مستوى شراكتهم وسُ "إزدهار" مدعوة إلى دراسة برنامج 

 ومات واالتصاالت والقمة العالميةقطاع تكنولوجيا المعل  -ثالثاا 
 التحول الرقميلمجتمع المعلومات و

 خطوط العمل أحد : تطبيقات الحكومة اإللكترونية بوصفها الدوليالمنظور   -ألف
 لمجتمع المعلومات لقمة العالميةلالرئيسية 

مي على التحول الرق ساعدخطة عمل جنيف على تطبيقات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ت نصت -44
جيا تكنولودور وذلك نظراً إلى  وتطبيق الحكومة اإللكترونية هو من أهم هذه التطبيقاتوبناء مجتمعات ذكية. 

                                                
 .(RAHEDSI)محور مجتمع المعلومات واالقتصاد الرقمي للمنطقة العربية  (13)
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وفي ظل انتشار اإلنترنت الواسع النطاق، .  بارز في مجالي اإلدارة العامة والحوكمةالالمعلومات واالتصاالت 
رك زت الحكومات في جميع أنحاء العالم على تطوير الخدمات اإللكترونية بهدف تبسيط اإلجراءات الحكومية 

 وتسريعها. 

أدى تطور خدمات الحكومة اإللكترونية إلى إنشاء نماذج حوكمة جديدة تساهم في تعزيز الشفافية والتعاون  -45
 وفرتفأنفقت الحكومات خالل العقود القليلة الماضية، مبالغ طائلة على برامج التحول الرقمي، والمشاركة. وقد 

تمكينية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من هياكل أساسية وموارد بشرية، البيئة ال لتهيئةاألدوات الرئيسية 
لدان، إللكترونية بحسب المناطق والبالتكنولوجيات الحديثة وتشغيلها. ويختلف تنفيذ الحكومة ا اعتماد لضمان

 ويساهم تفاوت مستوى نضج المبادرات في زيادة الفجوة الرقمية. 

 لكترونيةإلبرامج الحكومة افي اإلسكوا دور المنظور اإلقليمي:   -باء
 العربية بلدانفي ال

أطلقت كافة البلدان في المنطقة العربية مبادرات وطنية لإلدارة الحكومية اإللكترونية، ولكن بمستويات  -46
لت مبادرات الحكومة اإللكترونية في البحرين واإلمارات العربية المتحدة  .(14)نضج متفاوتة فعلى سبيل المثال، حو 

، حيث لم . على عكس لبنانانات المفتوحة األكثر تقدماً التركيز من الخدمات اإللكترونية األساسية إلى مفاهيم البي
تتجاوز مبادرات الحكومة اإللكترونية الخدمات األساسية. وبغض النظر عن مستوى نضج مبادرات الحكومة 

لكترونية القائمة أو صياغة اإلتحديث استراتيجيات الحكومة بالحكومات العربية كافة قامت اإللكترونية، 
 وقد اضطلعت اإلسكوا بدور رئيسي في دعم برامج الحكومة اإللكترونية الوطنية. . (15)ةاستراتيجيات جديد

 السياسات واالستراتيجيات المعنية بالحكومة اإللكترونية  -1

سلطت اإلسكوا الضوء على األبعاد المؤسسية لسياسات الحكومة اإللكترونية وأثرها في إطار عملها  -42
بشأن سياسات واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وشددت على أهمية إنشاء هيئة وطنية للحكومة 

، ساعدت اإلسكوا حكومة اليمن في 1112اإللكترونية، وتقييم أثرها على مختلف التطبيقات اإللكترونية. وفي عام 
صياغة استراتيجية إلكترونية وطنية، وحكومة األردن في وضع استراتيجية البحوث والتنمية المعنية بقطاع 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

التقدم المحرز "دراسة بعنوان  1113وفي سياق تعزيز الحكومة اإللكترونية، أصدرت اإلسكوا في عام  -48
يذ ، بهدف تحديد مسار مشاركة اإلسكوا في تنف"نفيذ استراتيجيات الحكومة اإللكترونية في منطقة اإلسكوافي ت

السياسات واالستراتيجيات المعنية بالحكومة اإللكترونية، وحث الحكومات العربية على تكثيف جهودها لتنفيذ 
 استراتيجيات الحكومة اإللكترونية بأقصى سرعة ممكنة.

  

                                                
  .1113اإلسكوا، استراتيجيات الحكومة اإللكترونية في المنطقة العربية،  (14)

  .1116، و1115-1113اإلسكوا، المالمح اإلقليمية لمجتمع المعلومات في المنطقة العربية  (15)
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 ة النقالةالحكوم اتمبادر  -1

في المنطقة العربية، يفوق عدد مستخدمي األجهزة والهواتف المحمولة عدد أولئك الذي يستخدمون  -49
األجهزة الحاسوبية التقليدية كالحاسوب المكتبي أو المحمول. وقد لوحظ أن األجهزة المحمولة تحظى بأهمية كبيرة 

 مقارنة مع األجهزة الثابتة.ترنت من حيث استخدامها لالتصال المباشر باإلن

تطبيقات الخدمات الحكومية "، أعدت اإلسكوا، بالشراكة مع حكومة دبي، دراسة بعنوان 1114وفي عام  -51
، بهدف تشجيع الحكومات على تنفيذ مبادرات الخدمات الحكومية "عبر الهاتف المحمول: الحالة واآلفاق المستقبلية

 تطبيقات الحكومة اإللكترونية.  تطوير بالتوازي مععبر الهاتف المحمول 

وخلصت الدراسة إلى أن المنطقة أحرزت تقدماً ملحوظاً من حيث انتشار اإلنترنت وزيادة استخدام  -51
في المائة.  111الحواسيب، وأن انتشار الهاتف المحمول في معظم البلدان التي شملتها الدراسة تجاوز نسبة الـ 

مات الحكومية عبر الهاتف المحمول في المنطقة ال تزال في المراحل وبينت الدراسة من ناحية أخرى أن الخد
أن التطبيقات المشغلة بالخلفية المطلوبة ألتمته العمليات الحكومية ال تزال غير متوفرة أو في واألولى خصوصاً 

ظام تستخدم بانت مراحلها األولى. كما أشارت إلى أن المعامالت القائمة على الهواتف المحمولة كسداد الفواتير، ال
راسة بأن توصي الد ،ن البيئة العامة لتقديم الخدمات الحكومية عبر الهاتف ال تزال ضعيفة. وبناء على ما تقدمأل

 . لمحمولا تضع الحكومات العربية على رأس أولوياتها تهيئة بيئة مؤاتية لتقديم الخدمات الحكومية عبر الهاتف

 إللكترونية والنقالةمؤشر اكتمال الخدمات الحكومية ا  -3

تتطلب التكنولوجيات الجديدة استثمارات ضخمة. ولتبرير النفقات المتزايدة على خدمات الحكومة  -51
طلب القادة تقديم إثباتات عن الفوائد الملموسة. وتقاس هذه الفوائد عبر تقييم خدمات الحكومة من ياإللكترونية، 

تقييم النضج لحيث التسليم والكفاءة ورضا العمالء. ولتقديم إثباتات ملموسة، تعمد عدة منظمات إلى وضع مقاييس 
وتقارير كمراجع لقياس مستويات النضج.  الرقمي للبلدان وحكوماتها، على أن يستخدم ما ينتج عنها من مؤشرات

 ولكن هذه المقاييس ال تزال تفتقر إلى األدوات الالزمة لقياس رضا العمالء.

وفي ضوء هذه االعتبارات، أطلقت اإلسكوا، بالتعاون مع مكتب رئيس وزراء اإلمارات العربية المتحدة،  -53
ترونية والنقالة، يمكن تطبيقه في كافة البلدان مع مبادرة تهدف إلى وضع مؤشر الكتمال الخدمات الحكومية اإللك

توى السياسات لقياس مسصانعو مراعاة خصوصيات المنطقة. ويعتبر هذا المؤشر أداة تقييم يمكن أن يستخدمها 
لكترونية والناقلة إلى الجمهور. وال يقتصر هذا المؤشر على إلالرقمنة والتطور في تقديم الخدمات الحكومية ا

الرفيعة المستوى دون سواها كما كانت حال األساليب السابقة، بل يجمع بين مؤشرات األداء الرئيسية التقييمات 
التي تقيس مدى توافر الخدمات وتطورها ووصول الجمهور إليها. وباإلضافة إلى تحليل الخدمات المقدمة 

م األفراد الفعلي للخدمات أي استخدا ،الطلب على الخدمات الحكوميةحجم ومستوى النضج، يركز المؤشر على 
 ومدى رضاهم عليها.

ويشجع تعميم مؤشر اكتمال الخدمات الحكومية اإللكترونية والنقالة في األجهزة الحكومية على زيادة  -54
توفير الخدمات الرقمية المتطورة، مما يؤدي إلى تحسين إيصال خدمات الحكومة اإللكترونية. وقد طبق هذا 

األردن، واإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، هي بلدان عربية  11على  المؤشر، على سبيل التجربة،
 مان، وفلسطين، ولبنان، والمغرب. والسودان والعراق، وعُ 
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 أكاديمية المبادئ األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -4
 الحكومي في منطقة اإلسكوالقادة القطاع 

ي ف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لقادة القطاع الحكومياألساسية ل المبادئيستند مشروع أكاديمية  -55
إلى الدروس المستفادة واإلنجازات األكاديمية المماثلة التي أطلقها مركز التدريب على  (16)منطقة اإلسكوا

إلسكوا وتعمل ا .(17)1118تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية في آسيا والمحيط الهادئ في عام 
مشروع، على بناء قدرات واضعي السياسات والمسؤولين الحكوميين وتذليل العقبات التي تحول هذا المن خالل 

دون استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والخدمات عبر اإلنترنت، وذلك بهدف تيسير التنمية االقتصادية 
 واالجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

أربع وحدات تدريبية أساسية باللغة العربية، مرفقة بمسرد للمصطلحات  أعدت اإلسكوا، 1115 في عام -56
ية: هذه الوحدات التدريبية العناوين التال حملتلمنطقة العربية. ولنكليزية والعربية ودراسات حالة إلباللغتين ا

راض جيا المعلومات واالتصاالت ألغسياسات تكنولووالترابط بين التنمية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ 
الحكومة اإللكترونية: السياسات واالستراتيجيات والتطبيقات؛ والتنمية: العناصر الرئيسية واألدوات اإلدارية؛ 

 حوكمة اإلنترنت.و

ولكفالة انتشار المشروع واستدامته وسهولة الوصول إليه، قدمت اإلسكوا حلقات عمل تدريبية لحوالي  -52
بلداً عربياً. وأتاحت برامج تدريبية عبر اإلنترنت لدعم التعلم عن بعد وتمكين الوصول إلى  14خبراء من  114

حلقات العمل التدريبية وتسهيل عملية التسجيل للمدربين وتشجيع مشاركة الخبراء. وخالل النصف الثاني من عام 
بلداً ودمجها في  11ة في تنص على تنظيم خطط تدريبية وطنيالمشروع ستدامة لضمان ا، وضعت خطة 1115

 المؤسسات الشريكة للمشروع لتقديم التدريب للمسؤولين الحكوميين في المنطقة. 

 اإللكترونية في المنطقة العربية مجلس مدراء برامج الحكومة  -5

في إطار الجهود المستمرة الرامية إلى تعزيز التكامل اإلقليمي في المنطقة العربية، اقترحت اإلسكوا في  -58
المدراء أو الجهات الفاعلة الرئيسية في  يضمالذي عقد في دبي، إنشاء مجلس  1114مؤتمر القمة الحكومية لعام 

المعلومات حول الممارسات السليمة مجال برامج الحكومة اإللكترونية، بهدف تشجيع تبادل المعارف و
 واالتجاهات الجديدة في مجال الحكومة اإللكترونية على الصعيد المحلي واإلقليمي والعالمي. 

وعقدت اإلسكوا اجتماعات تشاورية مع المدراء والجهات الفاعلة الرئيسية المعنية ببرامج الحكومة  -59
ظم الداخلية واألنشطة المقترحة الرامية إلى التعاون في السنتين اإللكترونية في المنطقة العربية، وناقشت النُ 

. وتوصل المشاركون إلى اتفاق أولي بشأن هيكلية المجلس ووظائفه وأنشطته. ومن المتوقع إطالق 1116-1112
 .1112في عام المجلس 

  

                                                
(16) aigle.org/ar-http://escwa. 

(17) www.unapcict.org. 
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 كوا في مجال الحكومة اإللكترونيةاإلس عمل  -2الشكل 

 

 الخطوات المقبلة  -جيم

ستواصل اإلسكوا تنفيذ مبادرات الحكومة اإللكترونية بما يتماشى مع أولويات المنطقة العربية. وقد شملت  -61
المبادرة األخيرة دراسة حول التطبيقات الحكومية بعنوان المبادئ التوجيهية حول السياسات واالستراتيجيات 

. وتهدف الدراسة إلى مساعدة 1112من عام  المعنية بالحكومات الذكية، ومن المتوقع أن تنشر في النصف األول
بلدان العربية على التحول نحو الحكومات الذكية التي تلبي احتياجات المواطنين، واالنتقال إلى االقتصادات ال

ي فالرقمية لتحقيق حياة أفضل عن طريق النمو االقتصادي وزيادة العمالة. كما تهدف إلى مساعدة الحكومات 
 .المناسبةية" "الذكالحلول  الختيارالحكومات الذكية، عبر تقديم اإلرشادات بشأن وضع السياسات واالستراتيجيات 

ضع توجهة التنمية و تتخذ ةشامل ات ذكيةوستواصل اإلسكوا جهودها لدعم البلدان العربية في بناء مجتمع -61
السياسات "إزدهار"، المتعلق بوضع برنامج من أركان  4الركن عبر تنفيذ  ا، وذلكاإلنسان في صميم اهتمامه

  عن تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. الحكومات الذكية، فضالً بشأن المجتمعات ووالمبادئ التوجيهية 

 قطاع الفضاء والسواتل: استخدام الفضاء الخارجي   -رابعاا 
 ةيفي األغراض السلم

 الفضاء الخارجي في األغراض السلمية: لجنة استخدام دوليالمنظور ال  -ألف

( إلى 13-)د 1348 في قرارها الجمعية العامةوبعد إطالق أول ساتل اصطناعي، دعت ، 1958في عام  -61
، أعادت الجمعية 1959وفي عام . ألغراض السلميةفي اصة معنية باستخدام الفضاء الخارجي صإنشاء لجنة مخ

. وقد ارتفع عدد (18)(14-)دألف  1421ة هذه اللجنة وجعلتها لجنة دائمة وذلك في قرارها التأكيد على والي العامة

                                                
ألي معلومات عن قضايا الفضاء الخارجي، يمكن الرجوع إلى موقع مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي:  (18)

www.unoosa.org. 
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اللجنة بتولي ( هذه 16-)د 1211 ، في قرارها، كلفت الجمعية العامة1961. وفي عام 14إلى  18أعضائها من 
م ام إلى إنشاء سجل عااألمين الع تدعواألنشطة المتعلقة بالتعاون الدولي في مجال استخدام الفضاء الخارجي 

 .إلى الفضاء الخارجي يستند إلى المعلومات المقدمة من الدول التي تطلق أجساماً 

 والية لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية واألجهزة ذات الصلة  -1

فضالً عن المراقبين ، 22 في األغراض السلمية بلغ عدد أعضاء لجنة استخدام الفضاء الخارجي -63
مما جعل منها أحد أكبر اللجان في األمم المتحدة. وهي والمنظمات الدولية الحكومية أو غير الحكومية الدولية، 

األردن، اإلمارات العربية المتحدة، تونس، الجزائر، الجمهورية العربية السورية، هي  ةعربيدولة  13تشمل 
ي وهي تنعقد سنوياً للنظر ف ، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية.السودان، العراق، ُعمان، لبنان، ليبيا

 المسائل التي تثيرها الدول األعضاء وتقديم التوصيات إلى الجمعية العامة.

، أنشأت لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية لجنتين فرعيتين هما اللجنة 1961وفي عام  -64
اللجنة الفرعية القانونية، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال االستخدامات السلمية الفرعية العلمية والتقنية و

 للفضاء الخارجي، وزيادة فوائد استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتهما. 

 دور اإلسكوا في استكشاف آفاق جديدة للبلدان العربية  -1

اإلمارات العربية ، بشأن تكنولوجيا الفضاء، عقدت في دبي ندوة، شاركت اإلسكوا في 1113في عام  -65
 ناولت الندوةتفي إطار مبادرة تكنولوجيا الفضاء التابعة لبرنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفضائية. و ،المتحدة

مستقبلية، والخطط الالحالة الراهنة، الجهود المبذولة من أجل تطوير تكنولوجيا الفضاء في غربي آسيا، بما في ذلك 
 منتجة المجرد مستخدمة طوال عقود برت البلدان العربية اعتُ د وقوالفرص والتحديات، ودور التعاون اإلقليمي. 

 لتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها. 

بيَّن بعد تقييم أولويات المنطقة أن -66 ات في مجال قليمي للسياسإلال بد لإلسكوا من أن تقوم بدور المنسق ا هوت 
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراضلفضاء والسواتل، وبدور الوسيط االستراتيجي بين تكنولوجيات ا

كما  .من جهة ثانية والجهات المعنية في المنطقة من جهة مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجيالسلمية و
خالل المزايا التنافسية  تبينت ضرورة تعزيز التعاون اإلقليمي، لضمان تكامل قدرات بلدان المنطقة، من

 والتخصص. 

، شاركت اإلسكوا في الدورة السنوية للجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض 1114وفي عام  -62
 تناولت المناقشات ما يلي:  ، حيثالسلمية

في الحفاظ على أمن الغذاء والمياه والطاقة، وضمان  استخدام تكنولوجيات الفضاء والسواتل )أ( 
االستدامة الزراعية، وصيد األسماك، ومراقبة المحيطات، ومكافحة التصحر، ورصد األراضي الصالحة 

 للزراعة، والتخطيط البيئي الحضري، والوقاية من الكوارث؛ 

ء كمحفز شترك لتكنولوجيا الفضاتأثير النشاط الفضائي على النمو االقتصادي والتوصل إلى فهم م )ب( 
 للتنمية؛ 
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دور النشاطات الفضائية في زيادة فرص العمل، وتخفيف حدة الفقر، وتحسين الصحة العامة،  )ج( 
  ؛وقضايا إنمائية أخرى

 .ما بين البلدان العربية استكشاف الفوائد الممكنة للتنسيق والتعاون في )د( 

 استخدام الفضاء الخارجي في مجالاإلسكوا  عملالمنظور اإلقليمي:   -باء
 في األغراض السلمية

دور رئيسي في ميادين سياسات تكنولوجيا المعلومات باإلسكوا، ألكثر من عقد من الزمن،  قامت -68
برانية، والهياكل األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والحكومات الذكية، يواالتصاالت، والتشريعات الس

على أن  68/25ا المعلومات واالتصاالت، والعلم والتكنولوجيا. ويشدد قرار الجمعية العامة تطبيقات تكنولوجيو
التعاون على الصعيدين اإلقليمي واألقاليمي في مجال األنشطة الفضائية أمر أساسي لتعزيز استخدام الفضاء 

والمساهمة في تحقيق  الخارجي في األغراض السلمية ومساعدة الدول في النهوض بقدراتها في مجال الفضاء
 . 1131أهداف إعالن األمم المتحدة لأللفية وخطة التنمية المستدامة لعام 

الترابط القوي بين تكنولوجيا الفضاء والبنية التحتية الحديثة التي تدعم االقتصاد المعرفي بوتسلم اإلسكوا  -69
اعدة اتيجية واضحة طويلة األمد لمسوتسهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية، وبضرورة وضع استر

د من بيئة تنظيمية ب ة، اليالمنطقة العربية على االستفادة من تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها. ولضمان االستدامة البيئ
 ،تؤمن االستقرار والثقة الجتذاب القطاع الخاص. وتشمل العناصر اإلضافية الضرورية لضمان نجاح المبادرات

 ي والدولي والدعم السياساتي القوي من جانب الحكومات.التعاون اإلقليم

وتتابع اإلسكوا المداوالت بشأن الفضاء والتنمية المستدامة، واستخدام الفضاء الخارجي في منظومة األمم  -21
بيَّن   المتحدة، وتقر بأدوار كافة الجهات المعنية في تعزيز السالمة واستدامة أنشطة الفضاء الخارجي. وت 

ال بد لإلسكوا من أن تقوم بدور إقليمي لتنسيق السياسات في مجال تكنولوجيات  هأولويات المنطقة أن بعد تقييم
 الفضاء والسواتل.

 الخطوات المقبلة  -جيم

ى النظر إلالمعنية بالفضاء وساط العالمية األتدعو اإلسكوا الدول األعضاء والجهات الفاعلة الرئيسية من  -21
الشراكة معها لعقد اجتماع بشأن الفضاء والتكنولوجيات الساتلية ألغراض التنمية في  إقامةفي توفير الموارد و

المنطقة العربية. والهدف من هذا االجتماع هو التواصل مع الجهات الفاعلة في مجال استخدام الفضاء الخارجي 
ة تلف القطاعات المعنيالشركاء من مخ إشراكفي المنطقة العربية؛ و طراف المعنييناألفي األغراض السليمة و

ت تحديد أولوياوية في المنطقة من أجل إنشاء شبكة من الخبراء؛ مباستخدام الفضاء الخارجي لألغراض السل
؛ ووضع خطة طويلة األجل للمنطقة تشمل تقييمات ةميالسلالمنطقة في مجال استخدام الفضاء الخارجي لألغراض 

 ودراسات وحلول عملية.
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 ختاميةمالحظات   -خامساا 

في الدورة األولى للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية، إلى تقديم  ةالمشاركالدول األعضاء تدعو اإلسكوا  -21
لدورها في دعم المسارات العالمية واإلقليمية والوطنية المتعلقة بتكنولوجيا والموارد الالزمة الدعم االستراتيجي 

  ."إزدهار"المشاركة في برنامج  ها إلىكما تدعو .المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية

لم يتم تحديد مسار  هو الركن الوحيد الذي من أركان برنامج "إزدهار" 3الركن وتجدر اإلشارة إلى أن  -23
ويتناول هذا الركن صناعة تكنولوجيا المعلومات   .اً دولياً مسار دد له الجمعية العامة حتى تاريخهلم تحو إقليمي له،

والقدرة التنافسية، وإنتاج السلع والخدمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )أي االقتصاد واالتصاالت، 
 ةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى منتجل ةالرقمي(، وهو يشكل فرصة هامة لتنتقل المنطقة من مستخدم

 .قهالتزاماً سياسياً يفضي إلى تحقي وهذا التحول إنما يتطلب لها.

----- 
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